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ZÁPIS ZE SCHŮZKY S OBČANY   

v Komorním sále MKZ Bělá pod Bezdězem  22. 9. 2015 
 
POČET OBČANŮ – 2 
Přítomni – Ing. M. Lomoz, Bc. Z. Krenický, M. Dufek, 
………………………………………………………………………………………………… 
V úvodu setkání přivítal starosta města přítomné občany a zrekapituloval a zaktualizoval témata z minulého 
setkání. 
Informace p. starosty: 

 -    p. starosta představil nového vedoucího TS pana Martina Dufka 
 - na FO nastoupil od 1. 9. 2015 nový vedoucí p. Viliam Matoušek 

  - Mělnická – 29. 9. 2015 převzetí   
  - ZŠ Tyršova ul. – začne se s výměnou oken – zdržení kvůli odvolání se jednoho ze soutěžitelů 

- „Opakované veřejné projednávání územního plánu – 29. 9. 2015 od 16,30 hod. ve školním klubu 
ZŠ v Máchově ul.  

- Umělecká agentura BRIVA ve spolupráci s Městem Bělá pod Bezdězem pořádá ve středu 23. 9. 
2015 od 16,00 ho. na Masarykově náměstí Galakoncert dechového orchestru Krajanka s Josefem 
Zimou (při nepříznivém počasí bude koncert přesunut do sportovní haly) 

- dne 28. 10. 2015 proběhne koncert „Viva opera“ ve sportovní hale  
- u bankomatu České spořitelny bude vyznačena žlutá čára – zákaz zastavení 
- opravila se Školní družina – dle požadavků hygieniků 
- byla dokončena oprava rybníku v Březince 
- obdrželi jsme dotace: 
 a) MŠ Březinka – přeměna zahrady – již se provádí 
 b) povrch na školní hřiště – již hotovo 
 c) vůz pro JSDH – dodávka – bude se vybírat 
 d) příslib od Středočeského kraje na rozšíření kamerového systému 
- další jednání ZM bude předběžně 4. 11. 2015 
 

Diskuze: 
- ve školní družině, když se začne topit, v celé ulici se nedá dýchat 
- jakým podílem se město podílelo na Mělnické silnici – město má 100% podíl na osvětlení a 

chodnících 
- zda se bude přijímat do TS zahradník – kolem silnice Mělnické je dost nových rostlin a keřů  
- jak projektant mohl navrhnout lampy uprostřed chodníků – lampy jsou vzdáleny od kraje 100cm, 

což odpovídá normě 
- kdy se bude realizovat nový potah ve Valdštýnské, Jenečské ulici  - v druhé polovině příštího 

roku – ČEZ bude pokládat vedení do země a VaK se připojí 
- cesta ve Fortenské ulici je zarostlá, je tam nepořádek a schody jsou ve špatném stavu 
- proč nemůže být v Bělé pod Bezdězem Městská Policie – je to velmi nákladné  

 
 
 
Zapsala: R. Hoznauerová 

 
 
 
 
 
 
 


